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Nieuwsbrief
Adrika op haar middelbare
school: Een juiste keuze?
Hoe gaat het nu met Adrika in de brugklas? Adrika is een van de leerlingen die, samen met haar ouders, in het vorige schooljaar ondersteuning
heeft gehad van een mentor van De Juiste Keuze bij het kiezen van een
geschikte middelbare school. Samen met mentor Juliëtte kijken Adrika en
haar ouders terug op de begeleiding.
Hoe bent u in contact gekomen
met dit project?
Vader: “In eerste instantie kreeg ik
een formulier van De Juiste Keuze van

Adrika’s school. Hoe het traject vervolgens verliep, dat had ik totaal niet verwacht. Ik dacht dat we misschien één
sessie zouden krijgen om het een en

ander uit te leggen, maar toen werd er
een afspraak gemaakt met iemand van
het project. Tot mijn verrassing kwam
Juliëtte naar ons toe, naar ons huis. We
hoefden dus niet naar een of ander
kantoor te gaan. Vervolgens bleek dat
Juliëtte regelmatig langs bleef komen,
ongeveer iedere twee weken. We konden al onze vragen aan Juliëtte stellen.
Daarnaast raadde zij ons aan om meer
vragen voor te bereiden voor als we
open dagen gingen bezoeken. Soms
hadden we niet veel vragen, maar het
leverde veel op. Haar ondersteuning
was heel nuttig.
Waar heeft u met name
veel aan gehad?
Er bleken veel zaken te zijn waarvan ik
me niet gerealiseerd had dat die belangrijk waren. Zo was ik eerst niet van
plan om ook andere scholen te gaan
bezoeken, we hadden eigenlijk onze
keuze al gemaakt (Adrika zou naar het
Grotius gaan – red.). Ze hebben daar
tweetalig onderwijs en dat leek ons
geschikt voor onze dochter. Juliëtte
vertelde ons over de mogelijkheid om
de verschillende scholen te bezoeken
tijdens open dagen. Ze liet de keuze
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aan ons of we daar al dan niet naar toe zouden gaan. Uiteindelijk zijn we toch ook naar andere scholen gaan kijken
en hebben die met elkaar kunnen vergelijken, waarna we
hebben gekozen voor het Stanislas.
Zou u dit project ook aan anderen aanbevelen?
Ik denk dat het project vooral nuttig is voor mensen uit
het buitenland zoals wij (de familie komt oorspronkelijk
uit Bangladesh - red.), die niet weten hoe het schoolsysteem in Nederland in elkaar zit en functioneert.”
Moeder: “Wat ook heel fijn was, is dat Juliëtte dingen

“Ik vond het heel fijn als ze langskwam.
Ze heeft veel nuttige informatie gegeven
en uitgelegd waarom het handig was om
ook andere scholen te bezoeken.”

voor ons kon vertalen als ze met ons een school bezocht.
Alle informatie wordt natuurlijk gegeven in het Nederlands
en dat was voor ons best ingewikkeld. Dankzij Juliëtte, die
alles voor ons vertaalde in het Engels, konden we begrijpen
wat er allemaal verteld werd.”
Adrika, hoe vond jij de bezoeken van Juliëtte?
Adrika: “Ik vond het heel fijn als ze langskwam. Ze heeft
veel nuttige informatie gegeven en uitgelegd waarom het
handig was om ook andere scholen te bezoeken. Toen ik
het Grotius en het Stanislas ging vergelijken, vond ik die
tweede toch beter en uiteindelijk hebben we die gekozen.”
Moeder: “Juliëtte heeft ook geholpen bij het kopen van
alle nodige schoolspullen, zij wist precies in welke winkels
we moesten zijn. Ze heeft ons zelfs leren boeken kaften!
Juliëtte’s hulp was vooral zo welkom bij dingen die we niet
voorzien hadden.”
Dat het goed gaat met Adrika, blijkt uit het prachtige eerste
rapport dat ze heeft gekregen: een resultaat om trots op te
zijn! n

Informatie-avond
donderdag 6 maart
Word mentor bij stichting
School’s cool Delft en geef
een steuntje in de rug van
een (toekomstige) Delftse
brugklasser!
Meer weten?
Kom dan 6 maart van 19.30 tot
21.00 uur naar de Bizetstraat 50.

Wij zoeken voor onze projecten
School’s cool en De Juiste Keuze
nieuwe vrijwilligers.
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Stand van zaken SCHOOL’S COOL
•

mentoraten De 26 mentoren van
School’s cool (schooljaar 2013-2014)
zijn samen met hun leerlingen hard
aan het werk. Deze mentoraten lopen
in principe door tot het einde van dit
jaar. Het grootste deel van de mentoraten 2012-2013 zijn eind december
afgerond, na anderhalf jaar intensieve
samenwerking. Op 18 januari jl. zijn we
ter afsluiting van de (meeste) mentoraten sportief bezig geweest in bouldercentrum ‘Delfts Bleau’. Een klein
aantal mentoraten loopt nog even
door, omdat het nog te vroeg is om de
leerling alleen verder te laten gaan.

•

themabijeenkomsten In de
afgelopen maanden hebben we
voor onze mentoren twee themabijeenkomsten georganiseerd met als
respectievelijke onderwerpen Social
Media en Motiverende gespreksvoering. Beide bijeenkomsten zijn
goed bezocht en waren informatief.

•

speciaal basisonderwijs
Half januari hebben alle basisscholen
in Delft weer een uitnodiging van ons
ontvangen om leerlingen uit groep 8
voor te dragen die extra begeleiding
nodig hebben bij de overstap naar de
brugklas. Dit jaar werken we voor het
eerst samen met twee scholen voor
speciaal basisonderwijs: de Bouwsteen en het Laurentius. Ook voor
de kinderen, die vanaf die scholen
de stap maken naar het voortgezet
onderwijs, is extra begeleiding soms
meer dan welkom.

•

werven nieuwe mentoren We
streven ernaar om vóór de aanstaande
zomervakantie tussen de 25 en 30
nieuwe mentoraten op te starten.
Daarom is het hard nodig dat zich
nieuwe mentoren blijven aanmelden!
We zijn dan ook volop bezig met
werven. Onderdeel van de wervingscampagne was de informatie-avond,

die we op 27 januari jl. hebben
georganiseerd in ons kantoor aan de
Bizetstraat. Deze avond was speciaal
bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in het mentorschap bij
De Juiste Keuze of School’s cool. We
mochten vijf potentiële mentoren
verwelkomen, die verder met ons in
gesprek gaan over het mentorschap.
Het was een goede avond, waarop we
veel vragen hebben kunnen beantwoorden. Een dergelijke bijeenkomst
zullen we in de toekomst maandelijks gaan organiseren. De volgende
informatie-avond staat gepland op
donderdag 6 maart.
Wilt u zo lang niet wachten en denkt
u dat het mentorschap misschien
iets voor u is: neem dan contact met
ons op, wij informeren u graag over
de mogelijkheden!

Stand van zaken De Juiste keuze
•

mentoraten Bij De Juiste Keuze
hebben zich dit seizoen acht nieuwe
mentoren aangemeld, die inmiddels
ook allemaal van start zijn gegaan
met een mentoraat. Welkom Bahar,
Bedriye, Merel, Giselein, Esra,
Monireh, Trudi en Sonaida! Inclusief
deze acht zijn er op dit moment
20 mentoren bezig met de begeleiding van een gezin wiens kind een
passende school in het voortgezet

onderwijs moet kiezen. De gezinnen ervaren de begeleiding als zeer
waardevol en waarderen de vertrouwensband die wordt opgebouwd met
de mentor.

•

mentorenbijeenkomst Tijdens
de tweede mentorenbijeenkomst op
12 december jl. op het Delflandcollege
gaf locatiedirecteur Gerrit Kuhne onze
mentoren uitleg over de laatste ont-

wikkelingen in het voortgezet onderwijs en werden ze rondgeleid door de
school. Het was een leerzame avond
voor de mentoren. Het is voor hen
belangrijk om zoveel mogelijk informatie te vergaren, zodat ze dit kunnen
delen met de gezinnen die zij begeleiden. Samen met deze gezinnen
bezoeken ze ook open dagen en
informatieavonden op de diverse
scholen voor het voortgezet onderwijs.

terug naar de inhoud >
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School’s cool

Campagneproject Kinderpostzegels: hoe was het?
Zoals u in onze vorige nieuwsbrief heeft kunnen
lezen, was School’s cool het campagneproject van de
Kinderpostzegelactie 2013. De twee ‘gezichten’ van
deze campagne, de Delftse tweeling Nathalie en
Samantha, hebben het flink druk gehad.
Zo is er een mooi campagnefilmpje (www.youtube.com/
watch?v=7wK8yOaiuvY&feature=youtu.be) gemaakt, de
dames waren aanwezig bij de eerste bestelling van de
nieuwe kinderpostzegels in Amsterdam en ook bij de
bekendmaking van de opbrengst. Die bleek geweldig te
zijn: er is een bedrag van maar liefst 11,6 miljoen euro
opgehaald, een evenaring van het record van vorig jaar.
Geweldig nieuws voor de Stichting Kinderpostzegels Nederland, die met deze opbrengst opnieuw veel prachtige

projecten in binnen- en buitenland kan ondersteunen.
Alle publiciteit rondom de Kinderpostzegelactie kreeg
nog een leuk staartje voor School’s cool Delft. Op 8
januari jongstleden verschenen twee van onze mentorleerlingkoppels op televisie. Leerlingen Beela en Lars
vertelden, samen met hun mentoren Mary en Paul, over
het project in het programma ‘Tijd voor MAX’. Het was
een geweldige ervaring voor alle deelnemers. Lars was
zo enthousiast dat hij na afloop vol overtuiging riep: “Dit
was zéker niet mijn laatste tv-optreden!” We kijken er nu
al naar uit, Lars!
Het televisieoptreden van Lars, Beela, Mary en Paul
leverde veel reacties op. School’s cool Nederland, onze
overkoepelende organisatie, ontving tientallen mailtjes
van mensen die zich wilden aanmelden als mentor,
maar ook kwamen er
reacties van organisaties
die zelf ook een School’s
cool-project willen gaan
opstarten.

“Dit was zéker
niet mijn laatste
tv-optreden!”

Een greep uit het jaarverslag
•
•
•

26 nieuwe matches School’s cool
schooljaar 2013-2014
afkomstig van 12 basisscholen
aanmeldingen ontvangen van
22 basisscholen, waaronder
4 nieuwe scholen (nl.: Prins
Mauritsschool, Jan Vermeerschool
(locaties Raam en Maria Duystlaan) en Bernadette Mariaschool)

•
•
•
•
•

aantal aanmeldingen: 46 leerlingen
20 nieuwe matches De Juiste Keuze
uitbreiding van 2 naar 4 School’s
cool-mentor-coördinatoren
dit seizoen hopen we onze 100e
mentor te kunnen begroeten!
aantal student-mentoren (TU Delft,
Universiteit Leiden) stijgt van 0 in
2010 tot 10 in 2013

•

evaluatie schooljaar 2012-2013:
van 81% van de kinderen is het
schoolniveau gelijk gebleven
of gestegen

terug naar de inhoud >
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Mentoren stellen zich voor
Zonder mentoren geen De Juiste Keuze en geen School’s cool! Een jaar
geleden stelden we al een deel van onze mentoren aan u voor. Het is
dus hoog tijd voor een korte introductie van een volgende groep.
Eline (Ssc)
“Mijn naam is Eline en ik heb me aangemeld als
mentor voor School’s cool naar aanleiding van
het volgen van enkele keuzevakken met betrekking tot kinderen. Ook ben ik een jaar leiding
geweest voor de Delftse Vakantie Activiteiten.
Het lijkt me leuk om kinderen dat extra zetje te
geven dat sommigen nodig hebben!”

Tom (Ssc)
“Ik ben Bachelor student Life, Science & Technology aan de TU Delft en de Universiteit Leiden
(combinatiestudie). Verder ben ik actief voor
de SP in Delft en sta ik op nummer 2 voor de
verkiezingen van maart 2014. In de zomervakanties ben ik enthousiaste leiding bij een kinderkamp. Ik hoop na mijn Bachelor een Master
voor scheikunde-docent te gaan doen en daarom leek het mij leuk en
leerzaam om bij School’s cool mentor te worden.”

KORT NIEUWS
In april organiseert het StuDfonds - een aparte tak van
het StuDentenuitzendbureau van de TU Delft - bij de TU
bibliotheek een wervingsactie onder studenten om mentor
te worden bij School’s cool. Op zoek naar mogelijkheden om
meer studenten te werven als mentor is School’s cool op de
Beursvloer van 2013 in contact gekomen met het StuDfonds.
Het doel van het fonds is het mogelijk maken van innovatieve en ondernemende projecten die ten goede komen aan
de studenten van de TU Delft (www.stud.nl/stud-fonds).
Het bestuur van het StuDfonds vindt dat ons project een
prachtig doel dient en ziet een meerwaarde voor studenten om mentor te worden. Studenten kunnen als mentor
hun kennis inzetten, maar verbreden bovendien hun eigen
blikveld.

Nejla (DJK)
“Ik vind het belangrijk om
een bijdrage te leveren
aan de maatschappij.
Bij De Juiste Keuze kan
ik direct het resultaat zien
van mijn input. Het wordt
enorm gewaardeerd
door de ouders, maar ook de leerling krijgt
zelfvertrouwen door een aanwezigheid van een
mentor die precies kan vertellen over het hoe en
wat in het schoolsysteem en advies kan geven.
Je gaat ook naar open dagen en ouderavonden.
Die steun is enorm belangrijk. Dat is de reden
waarom ik het graag doe.”

Fred (DJK)
“Ik wil als vrijwilliger ook
mijn steentje bijdrage aan
de Delftse samenleving.
Ik weet dat de ‘juiste keuze’
voor een school erg belangrijk is en voor veel ouders/
verzorgers en hun kinderen
lastig is om te maken. Daarom heb ik me aangemeld als mentor bij dit project.”

Esra (DJK)
“Mijn naam is Esra en ik
ben mentor van een heel
lief Turks meisje. Ik heb
bewust gekozen voor dit
mentorproject, omdat ik
11 jaar geleden ook een
keuze moest maken, maar
dan zonder hulp van een mentor. Nu ik de kans
heb, help ik met plezier mijn leerling en haar
ouders op weg naar de juiste keuze”.

terug naar de inhoud >
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Wat is School’s cool?

Wat is De Juiste Keuze?

School’s cool is een mentororganisatie die kwetsbare leerlingen
in groep 8 aan een thuismentor koppelt. Deze mentor begeleidt
de leerling bij de stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Onze mentoren zijn goed opgeleide vrijwilligers
die ‘hun’ leerling wekelijks thuis bezoeken en hem helpen met
alle voorkomende schoolzaken evenals met het zoeken naar
een passende vrijetijdsbesteding. Voor ouders kan de mentor
als gids in de verander(en)de schoolomgeving fungeren. Vanuit
onze organisatie krijgt een mentor begeleiding door een mentorcoördinator en een onkostenvergoeding. De tijdsinvestering
bedraagt ongeveer 2 uur per week gedurende anderhalf jaar.

De Juiste Keuze is een mentororganisatie die ouders van leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs ondersteunt bij het
kiezen van een passende middelbare school voor hun kind.
Op deze manier wordt voortijdig schoolverlaten voorkomen
en raken ouders betrokken bij het schoolleven van hun kind.
In groep 8 van de basisschool worden de ouders van september tot en met april gekoppeld aan een mentor, die dezelfde
moedertaal spreekt als het gezin. De mentor stelt de ouders
en de leerling in staat een weloverwogen keuze te maken
voor een geschikte vorm van onderwijs.

Word ook mentor van School’s cool
School’s cool is op zoek naar gemotiveerde mensen die
willen meehelpen een kind een goede start te geven op de
middelbare school.
Ben je goed opgeleid en beschik je over een flinke dosis
geduld, inlevingsvermogen en enthousiasme? Heb je bovendien tijd - ongeveer 2 uur per week - om een 11/12-jarige
e begeleiden bij de stap in de wereld die ‘brugklas’ heet?
Dan is het mentorschap misschien iets voor jou!

Word ook mentor
van De Juiste Keuze
Als mentor van De Juiste Keuze ondersteun je een gezin bij
het maken van de keuze voor een school in het voortgezet
onderwijs voor hun kind. Heb je hiervoor een aantal keer per
maand tijd? Spreek je naast Nederlands ook Turks, Marokkaans, Arabisch, Afghaans, Koerdisch of een andere nietwesterse taal? Dan horen we graag van je!
Je kunt contact opnemen met Mieneke de Jonge via
mieneke@schoolscooldelft.nl of bel: 06 - 343 713 34.

Als je je wilt aanmelden of als je meer informatie wilt
ontvangen, stuur dan een mail naar info@schoolscooldelft.nl,
of bel: 06 - 483 438 00 (Joan Koene)
of 06 - 418 875 42 (Mirjam Biegstraaten).

Wij horen graag van je!
School’s cool
Bizetstraat 50 | 2625 AX Delft
Joan Koene: 06 - 483 438 00
Mirjam Biegstraaten: 06 - 418 875 42
info@schoolscooldelft.nl

www.schoolscooldelft.nl

De Juiste Keuze
Bizetstraat 50 | 2625 AX Delft
Mieneke de Jonge: 06 - 343 713 34
mieneke@schoolscooldelft.nl
Colofon
Redactie: Karin Koene, Mirjam Biegstraaten Joan Koene en
Mieneke de Jonge. Ontwerp: Mirjam Wilbrink (studioBoven)

Stichting voor Hulp
aan Delftse Jongeren
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